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Előszó 

 

A gráfokkal egyszerűen és szemléletesen lehet megoldani bonyolult problémá-

kat, ezért is szerettem meg ezt a témakört. Különösnek tartom, hogy az általános és 

középiskolákban nem sok szó esik róluk, sok helyen csak megtanulják a fogalmakat, 

megoldanak pár feladatot, és haladnak is tovább a következő anyagrészre. 

Szakdolgozati témámként azt a kérdéskört választottam, hogy miként lehetne a 

diákokat felkészíteni arra, hogy a különböző nehézségű feladatok közül ki tudják vá-

lasztani a számukra megfelelő szintűt. Erre a gráfos példákat nagyon alkalmasnak lá-

tom, mert csupán a csúcsok számának alkalmas megválasztásával, vagy a feltételek kis 

módosításával elérhetjük, hogy egyszerű, közepesen vagy nagyon összetett probléma 

keletkezzen, de a megoldáshoz lényegében ugyanaz a meggondolás, stratégia szüksé-

ges. A téma tanuláspszichológiai háttereként az Atkinson-féle tanulói személyiségfej-

lesztési elméletre is kitérek. 

A feladatok kiválasztásánál igyekeztem minél több olyat összegyűjteni, amik kap-

csolódnak egymáshoz, így esetleg feladatsorokat, feladatsor-láncokat lehet készíteni 

belőlük. Illetve szerettem volna mutatni olyan megfogalmazásokra néhány példát, 

amik a diákok érdeklődését fenntartják és növelhetik belső motivációjukat. 
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I. Gráfokkal megoldható példák az iskolai tananyagban 

 

1. A gráfokról 

 

A gráfelmélet viszonylag új kutatási tudományterület. Aki hallott már gráfokról, 

valószínűleg eszébe jut a Königsbergi hidak problémája, amit Euler 1736-ban bizonyí-

tott (vö. *14+). A bizonyítás során a problémát a gráfelmélet nyelvén fogalmazta meg. A 

matematika történetében igen jelentős a probléma és az Euler-féle megoldás, hiszen 

az első gráfelméleti problémaként tarthatjuk számon. 

A magyar gráfelmélet elindulásának egyik alapköve az 1947-es Eötvös matemati-

kai verseny, ami később a Kürschrák József Matematikai Tanulóverseny nevet kapta 

(vö. *15+). Ezen a megmérettetésen szerepelt először gráfokkal foglalkozó feladat a 

kitűzött példák között. Azóta folyamatosan feltűntek gráfokkal kapcsolatos példák kü-

lönböző versenyeken, illetve az utóbbi időben már az érettségin is elő-elő kerül a té-

makör (vö. *19+). A 2002-es kerettanterv a kombinatorika témakörében már említést 

tesz a gráfokról (vö. *17+). Az egyetemi oktatásban az 1970-es évek óta egyre több kur-

zus is foglalkozik a gráfokkal és alkalmazási területeivel. A legjelentősebb magyar kuta-

tók, akik a gráfok témakörével foglalkoztak Egerváry Jenő, Erdős Pál, Gallai Tibor, Haj-

nal Péter, Kőnig Dénes, Lovász László, Rényi Alfréd, Pósa Lajos (vö. *8+). 

A gráfelmélet kedvelt kutatási terület, mert dinamikusan fejlődő tudományterü-

let. Fogalmai, módszerei, alapvető kérdésfeltevései az iskolai tananyag és általános 

műveltségű ember számára hozzáférhető. A témakör vonzó tulajdonságai lehetnek, 

hogy az alapfogalmak és a problémák viszonylag egyszerűen megfogalmazhatók, az 

átlagos műveltségű ember számára is megérthetők és kézzelfoghatóvá tehetők. Szá-

mos fogalomra nem térnék ki a tanulmányban, amit a BSc-s szakdolgozatomban igye-

keztem rendszerezve összeszedni (vö. *3+). A témakör a matematikát is népszerűsíti, 

hiszen sokkal barátságosabb lesz a téma, ha a közvélemény számára ismert, mivel fog-

lalkozik a matematika ezen ága. 

A témakör feldolgozása alatt az iskolában valószínűleg sok diáknak lesznek kü-

lönböző megoldási ötletei, ezáltal a matematika óra menete új lendületet kaphat. A 

tanulói ötletek, feltevések között lesznek nagyon jól használhatók, ugyanakkor hibás 

gondolatokat tartalmazók is. A tanári feladat ennek megfelelően összetettebb, nehe-

zebb lesz. El kell tudni különíteni a hibás gondolatokat tartalmazó vagy nem használha-

tó meglátásokat, és erről a diákokat is meg kell tudni győzni. A meggyőzésnél azonban 
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feltétlenül vigyázni kell arra, nehogy a lendületnek elejét vegyük és visszafogjuk a tanu-

lók gondolkodását vagy egyszerűen kudarcnak éljék meg a szituációt. Ha nem is min-

dig, de az esetek többségében érdemes a diákok felvetése alapján megoldani a felada-

tot, még ha az nem is vezet majd helyes eredményre. A tanári tekintély egy-egy ilyen 

sikertelen megoldási kísérlet után nem csökken, sőt, a diákokkal való együtt gondolko-

dás növeli a tanulók munkakedvét, fokozza a teljesítményt és az óra hangulatát javítja, 

mivel a gyerekek órai feszengése ezzel csökkenthető. 

A gráfokkal megoldható példák feldolgozásának többféle módja létezik. Be lehet 

például vezetni a gráfok témakörét egy alkalommal, majd végigvinni a tananyagot, de 

akár megosztva a tanulnivalót, egy korábbi, másik témakör kapcsán bevezetni és fo-

lyamatosan kitekinteni a gráfokra, ha épp olyan témát dolgozunk fel, ahol kapcsolat 

fedezhető fel. Hogy mit is választunk, függ a tanár személyétől, az osztálytól, a tan-

könyv jellegétől, a tantervtől, a kerettantervtől stb. Mindkét esetben érdemes rámu-

tatni az összefüggőségekre, ismétlési lehetőségekre, egy-egy probléma több oldalról 

való megvilágítására. A hatályos kerettanterv megengedi, sőt támogatja is, hogy ne 

csak egyszer kerüljön elő a gráf fogalomköre, hanem több évfolyamban is találkozhas-

sunk vele (vö. *18+). 
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2. Tanuláspszichológiai szempontok 

 

Mindenki szeretné, ha jól teljesítene, sikereket érne el az élet számos területén, 

elismernék és megbecsülnék mások. Legtöbbször a saját magunkkal szemben támasz-

tott elvárások miatt cselekszünk és nem mások kedvéért teszünk meg valamit. Ebben 

az esetben teljesítménymotivációról beszélhetünk. A gyerekeket az iskolában különbö-

ző motivációk mozgatják. Vannak, akik saját elvárásaiknak szeretnének megfelelni, 

vannak, akik azért tanulnak, mert be szeretnének kerülni egyetemre, vannak, akik csak 

az otthoni elvárásoknak szeretnének megfelelni, vannak, akik a tanár személye miatt 

tanulják meg az adott tárgyat, vannak, akik osztálytársaikhoz hasonlítják magukat és 

teljesítményüket, vannak, akik tudásukkal szeretnének kitűnni, és sorolhatnánk még 

tovább. 

Általában a feladat megoldásának megkezdése előtt felmerül a gyerekekben, de 

a felnőttekben is egy igényszint, mely a teljesítményhelyzetben egy önmagunkkal 

szembeni elvárást jelent. Ez a szint folyamatosan változhat a körülmények függvényé-

ben, és a teljesítmény értékelése sem egyértelmű. Befolyásolja például az elvárást, ha 

sorozatban túlteljesítünk, avagy folyamatosan alulteljesítünk. A magunkkal szemben 

állított elvárás így előbbi esetben nőni fog, míg utóbbi esetben csökken. Attól függően, 

hogy célunkat elértük-e vagy sem, sikerként vagy kudarcként könyvelhetjük el a folya-

matot. (Vö. *7]) 

A teljesítményszükséglet fogalmát McClelland és munkatársai írták le először 

1953-ban (lásd *7+). Az elmélet szerint erős teljesítménymotiváció esetén jellemzően 

nagyobb kockázatot vállalunk, jobban teljesítünk, könnyebben tanulunk és függetle-

nebbek vagyunk. Az adott célú minél magasabb színvonal eléréséért folytatott versen-

gésben a teljesítménymotiváció megvalósulhat úgy, hogy a kudarctól félünk, vagy a 

sikerben bízunk. A sikerben bizakodás magában hordozhatja a kiválóságra való törek-

vést, versengést, szakmabeli megbecsülést és a kiváló teljesítményt. A teljesítménymo-

tiváció elméletét Atkinson fejlesztette tovább, aki három részre bontotta a teljesít-
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ménymotivációt. Motiválhat valakit a siker elérése vagy a kudarc elkerülése; a motivá-

ciót befolyásolja a feladat nehézsége, illetve a cél elérésének vagy elkerülésének von-

zereje. Az, hogy a teljesítményhelyzetben a diákok elsődlegesen hogyan reagálnak, 

Atkinson elmélete szerint nagyban függ a szülők és tanárok által adott dicsérettől vagy 

hibáztatástól, a tapasztalatoktól, illetve a neveléstől. Ezért tartom fontosnak az iskolai 

tanórákon a jó feladatok kitűzését és szerettem volna összeszedni néhány példát, mely 

bemutatja, hogyan lehet a sikerorientált és kudarckerülő motivációjú gyerekeknek is 

megfelelő feladatot adni. Néha csak a megfogalmazáson, tálaláson múlik, hogy a siker-

széria folytatódjon és szárnyalhasson a diák, vagy a sorozatos kudarcból kilábaljon. 

Ugyanazon feladatot többféleképpen megfogalmazva vagy kisebb segítségeket adva 

elérhetjük, hogy a diák a számára megfelelőt magától ki tudja választani. Amennyiben 

a feladat túl nehéz vagy túl könnyű, úgy kevéssé vonzó a diákok számára, mint ha kö-

zepesen nehéz lenne. (Vö[7])  

 

  Sikerorientáltság 

  Alacsony Magas 

Kudarckerülés 
Alacsony Kudarctűrő Sikerorientált 

Magas Kudarckerülő Túlbuzgó 

1. ábra. A sikerhez és kudarchoz való viszony1 

 

A pedagógustól nagy odafigyelést igényel, hogy felismerje, egy adott időben a 

tanulókat milyen motiváció vezérli, milyen állapotban vannak, mennyire tettre készek. 

A felismerés után pedig képesnek kell lennie arra, hogy a diákokat cselekvésre bírja. A 

tanári reakció a kudarc- és sikerhelyzetekben meghatározó. Kudarc esetén változtatha-

tó dolgokra térjen ki, ezzel a továbbiakban erőfeszítésre, kitartásra késztetni a diáko-

kat. Siker esetén pedig a diák pozitívumaira hívja fel a figyelmet. A jelzéseknél a peda-

gógusnak azt is szem előtt kell tartania, hogy a visszajelzéseknek valós, pontos és reális 

képet kell mutatniuk. Ez azért is fontos, mert a diákok érzik a velük szemben állított 

elvárásokat, ami befolyásolja pozitív vagy negatív irányba a teljesítménymotivációju-

kat. 

                                                             
1 COVINGTON, idézi PINTRICH és SCHUNK, 1996. [7] 



 8 

Ha egy feladatot többféle megfogalmazásban teszünk a tanulók elé vagy feladat-

csokrokat állítunk össze, a diákok kiválaszthatják a számukra kihívást jelentő, ugyanak-

kor reálisan megoldható feladatot. A feladatcsokrok összeállításnál, elkészítésénél fi-

gyelni kell arra, hogy valamelyest összefüggjenek a példák, de nehézségi szintjük foko-

zatosan növelhető lehessen, esetleg egy témát körbejáró fogalmakat gyakoroltatók 

legyenek. Ezekkel a diákok motivációját nagyban növelni tudjuk. 

A feladatok megfogalmazásán tehát valóban sok múlik, érdemes rá tanárként 

odafigyelni. Ha a feladat szövegezése valamilyen módon kapcsolatos az osztállyal, a 

diákok sokkal szívesebben látnak neki a megoldásnak. Szeretnénk megtámogatni a 

gyerekek belülről jövő érdeklődését, és törekszünk arra, hogy az érzelmi és a kompe-

tenciaszinten is javítani tudjunk. 

A tanórák többségén előkerül valamilyen formában a versengés. Ez is egy moti-

vációhoz kapcsolódó kérdés, hiszen a diákok versengése jó esetben arra irányul, hogy a 

legjobbak legyenek, jutalmat kapjanak. Amennyiben több megfogalmazásban is felad-

juk a feladatot, a verseny végkimenetelét nyíltabbá tesszük. Azoknak a diákoknak is 

van esélye gyorsan megoldani a példát vagy a kitűzött jutalmat megnyerni, akik egyéb-

ként egy bonyolultabb megfogalmazásban nem értenék meg a feladatot és hozzá sem 

tudnának látni, vagy a megoldás közben akadnának el. Ezen kívül a különböző megfo-

galmazású feladatok esetén több nyertest is hirdethetünk, minden megfogalmazás 

szerint egyet-egyet. Ezáltal elérhető, hogy a hasonló képességű, tudású diákok mér-

hessék össze magukat. Ám oda kell figyelnünk arra, hogy ha a diákok érdeklődése ve-

zeti a feladatmegoldást, nem feltétlenül jó a versenyhelyzet teremtése, ugyanis egyes 

gyerekek teljesítményét ronthatja a versenyhelyzet, stresszhelyzet. Amennyiben nincs 

igazából belső érdeklődésük a tanulóknak, úgy a verseny jótékony hatású és motiváló 

lehet. 

A gyerekek motivációja a tanulás iránt tovább növelhető, ha fenntartjuk bennük 

a kedvet az iskolába járáshoz. Természetesen nagy szerepe van ebben az intézmény-

nek, mert nem csak a tanárokon múlik, hogy ezt a kedvet mennyire tudjuk fenntartani. 

Ha az iskola környezetét igyekszünk élhetőbbé tenni, az iskolai tantermeket tágassá, 

levegőssé, megfelelő klímájúvá, tisztává, széppé tesszük, osztályra vagy tantárgyra jel-

lemzően dekoráljuk, akkor nagyobb kedvvel tudunk tanárként és diákként is bemenni 

órára. A gráfok mutatósak, amit az osztályterem, szaktanterem dekorálásában kihasz-

nálhatunk. De ezek csupán külsőségek, nagyon fontos, hogy milyen az osztály légköre 

és a tanár-diák kapcsolatok mennyire személyesek, továbbá milyenek az iskolai sza-

bályzatok, iskolavezetési struktúra, milyenek az értékelési rendszerek. A tanár feladatai 

közé tartozik, hogy a tanórát megszervezze és felügyelje az ottani folyamatokat. A 

megfelelő szervezés, jó irányítás, változatos munkaformák, különböző tanítási módsze-

rek és az eszközök színes palettájának alkalmazása komplex feladat, és nem mindig 
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könnyű, nem értetődik mindig magától, de egy jól átgondolt óraterv pezsdítő hatással 

lehet a diákok motivációjára. A feladatgyűjteményben összeírt példák közül bőven le-

het válogatni minden munkaformához példákat. (Vö. *2+) 

Szintén meghatározó lehet a tanulók motivációjában a pedagógusokkal való 

személyes kapcsolat. A tanár személyiségén keresztül ismerik meg a diákok az adott 

tantárgyat, ezért nagyon gyakran megfigyelhető, hogy a tanárhoz való érzelmi viszo-

nyulás összekapcsolódik a tantárgyhoz való viszonyulással. Ráadásul a pedagógus egy 

példa, egy modell is a gyerekek előtt. Fontos, hogy minden tanár olyan feladatokat 

tudjon a tanulóknak adni, ami hozzá közel áll, tetszik neki, szereti, hiszen ez hatással 

van a diákságra. A gráfokkal kapcsolatban nincs túl sok feladat a tankönyvekben, ala-

csony az óraszám is, amit ezen témakörre lehet fordítani, ráadásul a kerettantervben 

meghatározott óraszám nem csak a gráfelméletre vonatkozik, hanem más témakörök-

kel együtt van megadva, mint például a kombinatorika. Ezek miatt kevés szó esik a grá-

fokról matematika órán. A feladatok különböző megfogalmazásával elérhető, hogy a 

tanár magához közelinek érezze a példát és a megszövegezésen változtasson, ha éppen 

nem kedvelt a tanár vagy a diákág körében a konkrét szöveg. A feladat szövegét azért 

is érdemes sokszor átformálni, mert az életkor előrehaladásával általában csökken a 

tanulási kedv, és ha az osztály érdeklődési körébe tartozó témájú feladatot adunk, a 

gyerekek belső motivációja növelhető. (Vö. *18+) 

A tanulás hasznosságának tudatosítása és személyességének élménye is növeli a 

motivációt. Ha tehát azt látják a diákok, hogy amit tanulnak, az hasznos, és tudunk ne-

kik konkrét példákat mondani a felhasználási területre, az alkalmazásra, az a motiváci-

óra pozitív hatással lesz. A feladatgyűjteményben a személyessé formálás példái a 

Facebook, a metróvonalak és Poirot révén valósul meg. Természetesen ezek szövegén 

is lehet változtatni, ha az osztály más beállítottságú, más a gyerekek érdeklődési köre. 

Ha szakközépiskolában, szakiskolában vagy egyéb olyan intézményben vagyunk, 

ahol a diákok valamilyen szakmát tanulnak, akkor ennek kapcsán is meg lehet szöve-

gezni a feladatot. Ez a tanár kreativitásán múlik. Látható, hogy a gráfoknak sok és sok-

féle alkalmazási lehetősége van a mindennapokban. 

A gráfokkal rendkívül jól be lehet mutatni a matematika sokrétű alkalmazását, il-

letve a matematikán belül a gráfelmélet magában is egészen kiváló olyan téren, hogy 

alkalmazási lehetőségeket sorolhassunk hozzá. Meglepőnek tűnhet, hogy a matemati-

kán kívül például az iparban, gazdaságban, közlekedésben és különböző szolgáltatá-

sokban is alkalmaznak gráfokat. Mindennapi probléma, mikor egy italautomatákat ki-

helyező cég az utántöltés során szeretne mindig a leggyorsabb útvonalon eljutni a gé-

pekhez. A különböző utak modellezésére a gráfok tökéletesen alkalmasak. Ezen kívül az 

iskolákban az órarendkészítésnél az iskolatitkárok rendszerint használnak gráfokat, 

hogy az osztályok, tanárok és tantermek beosztásának elkészítését megkönnyítsék. 

Avagy házépítésnél a munkafolyamatok elkezdésének időpontjainál is alkalmazhatnak 
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gráfokat. A felhasználásra megemlített három példa azért is kiváló, mert mindhárom 

példában a gráfok más-más tulajdonságait használtuk fel. 
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II. Feladatgyűjtemény 

 

A közmédiában és az interneten kedveltek manapság a nyomozós sorozatok, 

ahol különböző szakmájú emberek (orvosok, rendőrök, nyomozók, helyszínelők, bűn-

ügyi szakértők stb.) próbálnak fényt deríteni az igazságra, mint például Agatha Christie 

műveiben a főszereplő, a minden rejtélyes gyilkosságot megoldó, az egyik leghíresebb 

detektív, Poirot. Ha a feladatok megszövegezésénél ezen filmek, sorozatok közös él-

ményéből indulunk el, és folyamatosan tereljük a beszélgetést és közös gondolkodást, 

észrevétlenül átkerülhetünk a matematikai meggondolások talajára, miközben építet-

tünk a diákok élményrendszerére és a matematikát felhasználva közelebb kúsztunk a 

tanulók saját világához. Egyes diákok talán szívesebben fognak neki ezen feladatok 

megoldásának, majd ezek után a többi példa megoldásának is. Nagy előnyt jelenthet, 

hogy egy biztonságos szövegkörnyezetben a szakkifejezéseket nem birtoklók is köny-

nyedén eligazodhatnak. Ekkor akár bizonytalan meggondolásokba is bocsátkozhatunk, 

hisz a környezet biztonsága egyfajta magabiztosságot kölcsönöz. Illetve a verbális kife-

jezési lehetőségek mellett a nonverbálisak is hangsúlyosak lesznek. A gráfok esetén 

szinte elengedhetetlen a rajz, ábra. Mindezek mellett fontos, hogy élmény központú, 

gyakorlatorientált, személyes és nyitó stratégiát folytassunk az oktatás során. 

Az interneten nem csak sorozatokat néznek a gyerekek, hanem például üzenete-

ket, íméleket küldenek egymásnak. Ezen funkciót szintén ki lehet használni a feladatok 

megszövegezésében. Az irányított gráfokkal gyönyörűen szemléltethetők az üzenet-

küldések. Mivel irányított gráfok használata szükséges hozzá, érdemes nem ezzel a 

feladat típussal kezdeni. 

Mindennapjaik elengedhetetlen kelléke a számítógép, az okostelefon és külön-

böző digitális technikai vívmányok. A mai gyerekeket Z generációnak vagy más néven 

digitális bennszülötteknek keresztelték el, a médiában is gyakran ezen a néven hívják 

őket. A világban nagyon könnyen el tudnak igazodni, hiszen mindent megtalálnak az 

internet segítségével, amire szinte bármikor rá tudnak csatlakozni. Egyszerre képesek 
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több dologra odafigyelni. Megszokták, hogy állandó ingerek veszik őket körül, amire 

dinamikusan reagálnak. Kapcsolatrendszerük nagy része az internetes közösségi por-

tálokon épül ki, ami azonban a személyes találkozások rovására megy. A kapcsolataik, 

ismeretségeik bemutatására a gráfok rendkívül jól használhatók. A gráfok alkalmazási 

lehetőségeit első kézből, közvetlen módon mutatják meg. Ezek segítségével kézzelfog-

hatóbbá tehető a matematika óra, gyakorlatiasabb, naprakészebb, valósághoz közelibb 

feladatokat kaphatnak, ami talán jobban leköti a diákság egy részét, hiszen érdeklődé-

sük fókuszában manapság hihetetlen nagy szerepet tölt be a Facebook. A Facebook 

közösségi portálhoz kapcsolható a gráfok egy további alkalmazási területe. Manapság 

rendkívül népszerű, főként a középiskolások körében, akik szabadidejükben folyamato-

san fenn vannak a Facebookon és különböző más hasonló közösségi portálokon. 

Mielőtt a feladatok megoldásához hozzáfognánk, nagyon fontos tisztázni a fo-

galmak közül azokat, melyek relevánsak a matematikai tartalommal. A félreértések 

elkerülése végett a fogalmak átbeszélése elengedhetetlen, akár jártasak vagyunk a 

közösségi portálok világában, akár nem. 

 

A Facebook-felhasználók a gráf csúcsai. 

Bejelölésről vagy megjelölésről beszélünk, ha egy személy ismerősnek kér fel egy 

másik embert. Ebben az esetben a kapcsolat nem kölcsönös, hanem csak egy irányú, 

amit irányított élek használatával oldunk meg. Az irányított él a bejelölő személy felől a 

megjelölt személy felé mutat. 

Ismeretségen értünk egy kölcsönös kapcsolatot két ember közt, ha azok 

Facebookon egymás ismerősei. Az ismeretségek lesznek a gráf (irányítatlan) élei.  

 

Ha az egyik ember megjelöli a másikat vagy felkéri ismerősnek, úgy a kapcsolat 

nem kölcsönös, tehát ők nem ismerősök. Viszont ha a megjelölt személy visszajelöli, 

visszaigazolja az őt megjelölő személyt, akkor felőle egy irányított él fog az eredetileg 

megjelölő személy felé mutatni. Így a két csúcs között két él fog futni, de irányuk ellen-

tétes lesz, másik csúcs felé mutatnak. A Facebook esetében ilyenkor a két irányított él 

„összeolvad” és egy irányítatlan él keletkezik, a két személy egymás ismerőse lesz. Ér-

demes megjegyezni, hogy ha már két személy ismerős, akkor nem tudjuk visszakövetni, 
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hogy ki jelölte be először a másikat Ez viszont sok esetben utólag már nem érdekes 

probléma, mert legtöbbször csak az a lényeg, hogy ismerős-e két ember, egy ember 

kiket jelölt be, őt kik jelölték be, illetve kikkel nincsen ismeretségben. 

A kölcsönös és egyirányú kapcsolatot érdemes a hétköznapi életben is megkü-

lönböztetni egymástól. Például a közúti hálózatok esetén az egyirányú utcák lesznek az 

irányított élek, a kétirányú utcákat irányítatlan élek jelölik. Az irányítás nélküli utcák 

felfoghatók két irányított utca „összeolvadásként”. A facebookos példa annyival többet 

nyújt az úthálózatos példáknál, hogy ott időben is elkülönül az irányított élek „összeol-

vadása”. Van szerepe az időfaktornak. Ugyanis először az egyik csúcs felől fog irányított 

él mutatni a másik csúcs felé, majd ha a másik csúcsból is mutat később irányított él az 

eredeti csúcs felé, utána olvad össze a két él. A közúti hálózatok esetében pedig nincs 

meg ez az időbeli elkülönítés. 

 

Az ismerősök száma a csúcsok fokszámának feleltethető meg. 

Megosztás esetén egy információt, dokumentumot a megosztó személy összes 

ismerőse, de csak az ismerősei látják, és itt mindenképpen fontos kiemelni, hogy látják 

is. Nem csak adott a feltétel, hanem be is teljesül. Egy-egy megosztott dokumentum 

megmutatja a szomszédos csúcsok halmazát. 

 

A Facebook funkciói alkalmasak arra, hogy a gráfelméletben megkülönböztetett 

relációkra szemléletes, minden napi használatból ismert, vizualizált példákat mutas-

sunk. 

A facebookos példákon kívül a metróhálózat, vasútvonalak vagy repülőutak, 

légicsatornák is alkalmasak a gráfos feladatok szemléltetésére, ugyanis nagyon jól be-

mutatható velük a gráfok minden napi életből vett alkalmazása. A budapesti metróvo-

nalakkal vagy leendő metróvonalakkal mindennap találkozhatnak a fővárosi gyerekek. 

Sőt, kihasználható, hogy tanulnak földrajzot a középiskolások és különböző országok, 

kontinensek közlekedési hálózatát meg tudják vizsgálni, akár gyűjtőmunka, kiselőadás, 

csoportmunka formájában is. Így más, esetleg kedveltebb tantárgyakat is be lehet kap-

csolni a matematika tanulásába. A megszokott monotonitásból ennek segítségével 

kizökkenthetjük a gyerekeket, ezáltal is motiválva őket. 
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A közlekedéssel kapcsolatos témakörében szintén tisztázni kell a fogalmakat, mi-

előtt a példák megoldásához látnánk. 

 

Az állomások (pályaudvarok, repülőterek) a gráf csúcsai. 

Az állomásokat összekötő közlekedési útvonalak (metróvonalak, vasúti sínek, légi 

csatornák) a gráf élei. 

Ha két állomás között közvetlenül több út is fut, tehát párhuzamosan futnak met-

róvonalak, sínek, légi útvonalak, akkor párhuzamos élekről beszélünk. 

Adott állomásról ahány irányba el tudunk indulni, az fogja meghatározni a csú-

csok fokszámát. 

Csomópontról beszélünk, ha egy csúcs fokszáma kettőnél nagyobb. 

 

Nagyon fontos kiemelni, hogy ugyanazt a térképet kapja meg minden diák, mert 

így ugyanarról az ábráról tudunk majd beszélni. Miután a térképet megkapták, érde-

mes azt a füzetbe beragasztani. Ezek után elengedhetetlen, hogy a gyerekekkel együtt 

el is készítsük az ábrát a füzetekbe, hogy ők is az alkotás részesei legyenek, illetve elő-

segíthetjük, hogy ne féljenek a nem tökéletes ábrázolástól, megszólítva érezzék magu-

kat, sajátjuknak érezzék az ábrát és a hozzá kapcsolódó feladatokat, ezek mellett segít-

sük a bevésődést. 

A köznapi megfogalmazású példák között lesz metróhálózattal kapcsolatos fel-

adat, aminek térképe a 2. ábrán látható. A térképen viszonylag sok úthálózatot látha-

tunk. Van olyan feladat, ahol szükséges, hogy minden állomást és utat lássunk, de van-

nak olyan feladatok, ahol elég a csomópontokat a köztük lévő utakkal vagy elég csak 

egy részletet ismernünk a térképről. Utóbbi feladatoknál érdemes csak a feladat szem-

pontjából fontos részeket kiemelő, letisztult ábrát készíteni, ez segíti az emlékezőké-

pességet is. 

A tanár eltakarással, kinagyítással, fóliatechnikával előre felkészülhet ábrákkal, 

hogy az órán ne csak a sajátja elkészítésével foglalkozzon, hanem legyen ideje körbe-

járni és a gyerekeknek segíteni. A tanári bemutatóábrák a mai világban a számítógépek 

segítségével pillanatok alatt elkészíthetők és sok időt spórolhatunk, ha ezzel előre ter-



 15 

vezünk, a megtakarított időt pedig fordíthatjuk a gyerekekre. Ha nincs projektor vagy 

interaktív tábla, akkor különböző méretekben kinyomtatva, vagy írásvetítőt használva 

vagy bármilyen más technika alkalmazásával megoldhatja a problémát. Akármilyen 

megoldást is választunk, annak egyértelműnek kell lennie, hova szeretnénk irányítani a 

diákok figyelmét. De ne felejtsük el azt sem, hogy nem hagyatkozhatunk csupán a kép-

re. Mindig kell verbális magyarázat is az ábrákhoz és elemzésükhöz. 

 

 

 

 2. ábra. Metróvonalak  

 

Három csoportra bontva ismertetek feladatokat. A csoportbontás alapja a felada-

tok szövege. Ha egy példa közvetlen gráfelméleti szövegezésű, úgy az első csoportba 

került, ha köznapi, mindennapi életből vett megfogalmazású, akkor a második cso-
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portba raktam, és ha mindkét megfogalmazást tartalmazza, akkor a harmadik csoport-

ba tettem. 

Meggondolandó, hogy azon feladatoknál, ahol mindkét megfogalmazás szerepel, 

vajon tényleg egyenértékűek-e a különböző megfogalmazások. Megvizsgálhatjuk pél-

dául, melyik megszövegezésben szükséges erősebb magyarázat vagy megkötés. Egy-

egy egyszerűbb példánál akár a gyerekeknek is fel lehet vetni a kérdést és vitakört ala-

kíthatunk a témáról. Esetleg új megfogalmazásokat kérhetünk a diákoktól. Valószínűleg 

lesz olyan feladat, amit szinte könnyebb megfogalmazni köznapi nyelven, mint precíz 

matematikával, ugyanakkor lesz olyan is, amihez nehezebb nem „mondvacsinált” fel-

adatszöveget kreálni és a sok megkötést nehezebb hétköznapi nyelven elmondani. 

A feladatok megszövegezésénél nagyon figyelni kell arra, hogy a hétköznapi meg-

fogalmazás ne menjen a matematikai precízség rovására, ugyanakkor szemléletes le-

gyen, és jól bemutassa a problémát. Érzékeltetni kell, mi számít pongyolaságnak és mi 

leegyszerűsítésnek. A matematika egzaktságából nem kell sokat engedni ahhoz, hogy 

minden olyan normál gondolkodású személy, aki tényleg szeretne is, be tudjon kapcso-

lódni a beszélgetésbe. 

A feladatok kiválasztásánál törekedtem arra, hogy minél több olyan feladat le-

gyen, amik egymás után feladhatók, amikből feladatsorokat, feladatsor-láncokat lehet 

készíteni. Bemutatok egy lehetséges összeállítást (3. ábra), amitől természetesen el 

lehet térni, illetve újakat is lehet alkotni. 

 

 

 3. ábra. Egy példa feladatsor-láncra  
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A gráfelméleti tudásunkat óraterv készítése közben is hasznosíthatjuk ekképpen, 

hiszen nagyon röviden és velősen össze tudjuk írni, mely feladatok szerepeljenek az 

órán. A láncszemek lesznek a gráf csúcsai, és a láncszemekbe írjuk a feladatok számát. 

Kiegészítésként a láncot összekötő vonalakra (élekre) felírható, hogy mennyi idő után 

térjünk rá a soron következő feladatra. Az óra utógondozását a feladatsor-lánc nagy-

ban segíti, hiszen egyszerű és jól átlátható, könnyű kiegészíteni, illetve javítani. Éppen 

ezért érdemes egy-egy rövid emlékeztetőt írni az óra után a feladatsor-láncszemei vagy 

élei mellé, hogy legközelebb mire érdemes odafigyelnünk. 

A tanórák kapcsán nem csupán óratervhez vagy feladatokban használhatjuk a 

gráfokat, hanem a csoport szociális kapcsolatainak feltérképezésére. A szociometriá-

ban elkészített szociogram egy vizsgált közösség, esetünkben osztály, szociális kapcso-

latainak térképe, a kölcsönös kapcsolatok grafikus, vizuális képe (vö. *16+). Az elkészíté-

séhez kötött szabályok mentén haladunk, például a *6+-ban leírtak alapján. A diákok 

lesznek a gráf csúcsai, a köztük lévő kölcsönös kapcsolatok pedig a gráf élei. Azon kap-

csolatok, melyek nem kölcsönösek, vagyis egyirányúak, nem lesznek éllel jelölve, de a 

csúcsuk azoknak a csúcsoknak a közelébe kerül, melyekből ők bejelölték a kapcsolatot, 

ám őket nem jelölték meg. A szociometria kapcsán az osztályról sok olyan információt 

megtudhatunk, ami egyébként matematika órán nem derülne ki, és az osztállyal való 

közös munkát megkönnyíti. 
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1. Gráfelméleti megfogalmazású feladatok 

 

G1.  Van-e olyan gráf, amiben a pontok fokszáma 11, 3, 3, 3?  

Segítség: Nincs kikötve, hogy a gráf egyszerű. 

 

G2.  Rajzoljuk meg a ceruzánk felemelése nélkül a síkon úgy a 4. ábrán látható két, 

önmagát többször is metsző zárt görbét, hogy kétszer ne járjunk ugyanazon a 

vonalon. Színezzük ki az így keletkezett tartományokat két színnel!  

 

 

4. ábra. Zárt görbék. 

 

Mielőtt a színezéshez fognának a diákok, az eredeti zárt görbéket is meg kell raj-

zolniuk. A második eset kicsit nehezebb, pont azért, hogy lássuk, lehet bonyolítani az 

ábrákat.  

Gráfok esetén nem csak a tartományokat lehet színezni, hanem a csúcsokat vagy 

éleket is. Például a GK1., GK2., és GK3. feladatokban is szó van valamiféle színezésről. A 

gyerekek általában szeretnek színezni, szeretik a színes dolgokat, ezért ha ilyen példá-

kat viszünk be órára, motiváló hatása lehet.  
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G3.  Tekintsük a következő testek élvázát gráfnak: tetraéder, kocka, oktaéder, hatszög 

alapú gúla, hatszög alapú hasáb. Rajzoljunk a síkban a fenti gráfokkal izomorf, ke-

resztező él nélküli gráfokat. Ezek után rajzoljuk meg a gráfokat egyenes szaka-

szokkal, amennyiben lehetséges. 2 

A feladatba egy kis geometria is bele van csempészve, ezért ez a példa a geomet-

ria témakörénél is feladható. Minél több ilyen feladatot találunk, ahol különböző té-

makörök kapcsolódnak egymáshoz, annál többet lehet a gráfok témakörével foglalkoz-

ni a tanórákon és annál színesebb, érdekesebb órákat tarthatunk. 

 

G4.  Két színnel színezve egy n  pontú teljes gráfot, mikor lesz biztosan vagy kék 3K  

vagy piros 4K ? 

Mindenképpen érdemes a példa megoldása előtt a GK4. feladatot megbeszélni, 

ahol a kék 3K  vagy piros 3K  szerepel.  

 

G5.  „Van-e olyan 6 csúcsú egyszerű gráf, amely számozástól eltekintve nem külön-

böztethető meg a komplementerétől?” (Lásd [1], 381. old.) 

Segítség: gondoljuk meg, hány éle van egy 6 csúcsú teljes gráfnak. Ezen kívül 

szedjük össze, mit tudunk az izomorf gráfok éleinek számáról. 

Bizonyítás: 6 csúcsú teljes gráfnak 15 éle van. A gráfnak és komplementer gráf-

nak is ugyanannyi éle van, de a 15 nem páros szám, így ellentmondásra jutunk. 

 

G6.  „Bizonyítsd be, hogy ha egy egyszerű gráf csúcsainak a száma páros, de néggyel 

nem osztható, akkor nem lehet izomorf a komplementerével. 

Segítség: érdemes kipróbálni konkrét, kicsi számokkal.” (Lásd *9]) 

                                                             
2
 Fáry-Wagner-tétel: ha G egyszerű, síkbarajzolható gráf, akkor létezik olyan síkbeli ábrázolása is, amely-

ben minden éle egyenes szakasszal van lerajzolva. 
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Bizonyítás: 
nK  éleinek száma: 

( 1)

2

n n
. Ha egy egyszerű gráf élei számát e -vel 

jelöljük, akkor a komplementer gráfnak 
( 1)

2




n n
e  éle van. 

( 1)

2


 

n n
e e   /e  

( 1)
2

2




n n
e   / 2  

4 ( 1) e n n   / e és n  egész számok 

4 n  vagy 4 1n  

A feladatban n  páros és nem osztható néggyel, az n  és 1n  relatív prímek és a 

4 prímhatvány, vagyis n  és 1n  sem osztható néggyel.  

A G5. feladatban meg lehet gondolni a 4-es szám szerepét vagy továbbfűzni a 

feladatot és feladni a G6. példát. 

 

G7.  „Bizonyítsd be, hogy ha egy gráfban minden csúcs fokszáma legalább 2, akkor 

van benne kör.” (Lásd *1+, 388. old.) 

Segítség: többféle bizonyítási út járható be: teljes indukció, mohó algoritmus 

vagy a leghosszabb út módszere. (A dolgozatban teljes indukciót használok, de nem ez 

a legegyszerűbb bizonyítása a feladatnak.) 

Bizonyítás: Kiindulunk egy egy csúcsú gráfból, majd egy két csúcsú gráfot nézünk. 

Ezek után minden lépésben hozzáveszünk egy legalább másodfokú csúcsot. 

1. lépés: egy csúcsú gráf, az egy csúcs is legalább másodfokú, vagyis egy 

csúcsból és egy hurokélből áll a gráf. 

2. lépés: két csúcsú összefüggő gráfban, minden csúcs legalább másodfokú, 

így párhuzamos élek futnak a két csúcs között. 

3. lépés: három csúcsú, egyszerű gráf úgy néz ki, mint egy háromszög. 

4. lépés: indukciós feltétel: feltesszük, hogy k -ra igaz, és megnézzük 1k –

re. Nézzünk egy tetszőleges csúcsot és két szomszédját. Ha azok is össze 

vannak kötve, fut közöttük él, akkor készen vagyunk. Ha nem fut él kö-

zöttük, akkor kössük őket össze és az eredeti csúcsot éleivel együtt 
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hagyjuk el. Így egy k  csúcsú, az indukciós feltételnek eleget tevő gráfot 

kapunk, tehát van benne kör. Ha nem tartalmazza az új élt, akkor ez a 

kör a 1k  csúcsú gráfban is szerepelt. Ha nem, akkor a két törölt él be-

zárta a kört a 1k  csúcsú gráfban. Mintha a kör élét osztottuk volna 

ketté egy ponttal. 

 

G8.  „Bizonyítsd be, hogy ha egy n  szögpontú gráfnak legalább n  éle van, akkor tar-

talmaz kört.” (Lásd *1+, 388. old.) 

Segítség: a teljes indukció módszerével megoldható a feladat. A G7. állítást és a 

megoldás gondolatmenetét érdemes használni. 

Bizonyítás: teljes indukcióval.  

i,  ha egy csúcs és egy él található a gráfban, akkor az az egy él hurokél. 

ii,  ha két csúcs és két él található a gráfban, akkor az a két él vagy két 

hurokél vagy egy pár párhuzamos él. 

iii, tegyük fel, hogy minden m  csúcsú és m  élű gráf tartalmaz kört, nézzük 

az 1m  csúcsú és 1m  élű gráfokat. 

1. lépés: ha van első fokú csúcs, akkor hagyjuk el az éllel együtt, így az in-

dukciós feltétel szerinti gráfunk van, tehát készen vagyunk. 

2. lépés: ha van izolált pont, akkor vagy hurokél van vagy semmilyen él 

nincs. Ekkor hagyjuk el a csúcsot és egy tetszőleges élt, így az indukciós 

feltételnek megfelelő gráfot kapunk, kész vagyunk. 

3. lépés: ha minden csúcs fokszáma kettő, akkor a bizonyítás éppen meg-

egyezik a G7. feladat bizonyításával. 

4. lépés: ha minden fokszám legalább, de nem pontosan kettő, akkor a fok-

számok összege nagyobb, mint 2m , de pontosan 2m -nek kéne lennie, 

így ellentmondásra jutunk. 

A G8. feladatot a G7. példa után érdemes megbeszélni és még tovább gondolha-

tó például a G9. feladat szerint. Esetleg meggondolhatjuk, hogy ha egy egyszerű gráf 

minden csúcsának foka legalább k , akkor tartalmaz egy legalább 1k  csúcsú kört. 
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G9.  „Bizonyítsd be, hogy ha egy gráf minden fokszáma kettő, akkor a gráf 

pontfüggetlen körökből vagy egy körből áll.” (Lásd *9+) 

Más megfogalmazásban: ha egy gráfban minden csúcs fokszáma kettő, akkor van 

benne kör. 

Bizonyítás: Folytassuk a G7. feladat megoldásának gondolatmenetét. 

1. lépés: mivel minden csúcs fokszáma kettő, van benne kör. 

2. lépés: töröljük a kör éleit és csúcsait! (Minden csúcsból két él indul, így 

benne volt a körben és emellett másik körben már nem szerepelhet.) 

3. lépés: ha van még csúcs, akkor újrakezdjük az első lépéstől. 

Mivel pont törlésekor a hozzá kapcsolódó éleket is töröljük, befejezéskor 

sem csúcs, sem él nem marad. 

A G7., G8. és G9. példák egymás után fűzhetők, feladatsor-láncot alkothatnak. 

 

G10.  Mutasd meg, hogy nincs olyan gráf, amelynek minden csúcsa legalább harmad-

fokú és minden körének hossza osztható egy kettőnél nagyobb egész számmal.  

Segítség: az oszthatóság a kulcs a probléma megoldásához. Ezen kívül segítség 

lehet még az 5. ábra. 

 

5. ábra. Segítség a G10. feladathoz 
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Bizonyítás:  

Indirekt tegyük fel, hogy van olyan gráf, hogy minden csúcs foka legalább három 

és minden körének hossza osztható valamely 2d  egész számmal. 3 csúcsnál (az A-nál, 

X-nél és Y-nál) használjuk ki, hogy legalább harmadfokú. Az A  csúcs három körnek 

része, amiknek hosszát is tudjuk.  ;A X  és  ;A Y is egy él, tehát A -ból legalább 3 él 

fut ki. Az A  egy leghosszabb út végpontja, ami
1 2i i  hosszú legalább.  

 

Ekkor: 

I.   1 1d i   

II.   
2 2d i  

III.   1 2 1 d i i  

IV. →I. + II. 1 2 3 d i i  

III. + IV.   2d   ez ellentmondás, hiszen 2d . (Vö. *9+) 

 

 

G11.  Bizonyítsd be, hogy ha egy gráf nem tartalmaz hurokélt, és minden pontjának a 

fokszáma legalább 3, akkor van benne páros hosszúságú kör.  

Segítség: egy jó ábra mindig sokat segít. Ezen kívül segítségként megmondhatjuk, 

hogy érdemes indirekt módon elindulni. 

Bizonyítás: indirekt módon tegyük fel, hogy minden kör páratlan hosszú. 

Legyen A  egy leghosszabb út végpontja. Az A -ból legalább 3 él indul és mindhá-

rom szomszédja a leghosszabb úton van. Legyenek A  szomszédjai X  és Y  a 6. ábra 

alapján. Ahhoz, hogy a leghosszabb úton X -be érjünk, 1i  élen kell áthaladni és Y -hoz 

a leghosszabb úton, az 1 2i i  éleken.  
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6. ábra. Segítség a G11. feladathoz 

Ekkor a körök hossza: 

I.  1 1i   páratlan az indirekt feltevés miatt 

II.  2 2i    páratlan az indirekt feltevés miatt 

III.  1 2 1 i i  páratlan az indirekt feltevés miatt 

I. + II. 1 2 3 i i  páros  

De!  1 2 1 i i  páros, ami ellentmond a III. sornak. (Vö. *9+, illetve 

[1], 389. old.) 
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2. Köznapi megfogalmazású feladatok 

 

K1.  Egy országban n  számú sziget van és bármely két sziget között közvetlenül vagy 

hajó, vagy repülő jár. Bizonyítsd be, hogy valamelyik járművel bármelyik szigetről 

bármelyik szigetre el lehet jutni. 

 

K2.  Egy társaságban minden fiú hat másik fiút és kilenc lányt ismer, illetve minden 

lány tíz fiút és hét lányt ismer. Az ismeretségek kölcsönösek. A fiúk vagy a lányok 

vannak többen? 

 

K3.  Egy vacsorán pisztolylövés dördült. A rendőrök kiderítették, hogy az ebédlőben 

12 személy tartózkodott és mindenki pontosan 6 másik embert ismert. Mivel 

Poirot, a híres detektív a közelben nyaralt, felkérték, hogy segítsen a nyomozás-

ban. Poirot a társaság névsorát egyikük elé helyezte és megkérte, jelölje meg a 

lapon ismerőseit. Ez után azt kérte, hogy akik meg lettek jelölve, szintén jelöljék 

meg ismerőseik nevét. A detektív a névsorra pillantva azt látta, hogy egy név jelö-

letlen maradt, és ebből rájött, hogy valaki hazudott. Honnan tudhatta? 

Segítség: gondoljuk meg, hány embert ismerhet az, aki nem lett megjelölve 

egyetlen egy ember által sem. 

Bizonyítás: indirekt módon történik. Tegyük fel, hogy egy embert 7  ember nem 

jelölt meg. Így tehát 12  főből 7  főt nem ismer az illető. Viszont 12 7 1 4   . Ezek 

szerint az illető csak 4  másik embert ismer, ami ellentmond annak, hogy mindenki 

pontosan 6  másik embert ismer. 

 

K4.  „Egy konferencián 20 küldött vesz részt és mindegyik 10 másikkal cserél címet. 

Igaz-e, hogy bármelyikük mindenkit értesíteni tud, ha ő egy új konferenciát szer-

vez? Megoldható-e az értesítés úgy is, ha egy ember elveszíti a noteszét?” (Lásd 

[9]) 
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Segítség: gondoljuk meg, hány embert ismerhet az, akit nem hívnak meg? 

A példa a K3. feladattal szorosan összefügg, érdemes lehet az után feladni. Fő-

ként, ha a Poirot nevét is behozzuk a feladat megszövegezésébe. 

 

K5.  „Egy álláshirdetésre négyen jelentkeznek: Aladár, Béla, Cecil és Dénes. Az adott 

időben megjelennek a vállalatnál, s akkor kiderül, hogy közülük hárman, Aladár, 

Béla és Cecil osztálytársak voltak. Dénes csak Aladárt ismeri, ők régebben egy ko-

sárlabdacsapatban játszottak. Szemléltesd az ismeretségeket gráffal! (Az isme-

retségek kölcsönösek.)” (Lásd *10+) 

 

K6.  „Egy sakkverseny döntőjébe 5 versenyző jutott be. Közülük 1 versenyző mind-

egyik társát ismeri, a többiek pedig egyenként 2-2 személyt ismernek a döntő 

résztvevői közül. Szemléltesd rajzzal (gráf alkalmazásával) az ismeretségeket, ha 

az ismeretségek kölcsönösek.” (Lásd *11+) 

 

K7.  „Egy négytagú csoportban minden tagnak pontosan két ismerőse van a csoport 

tagjai között. Szemléltess gráffal egy ilyen ismeretségi rendszert.” (Lásd *12+) 

 

K8.  „A diákönkormányzat újonnan választott négytagú vezetősége: Kata, Mari, Réka 

és Bence. Közülük Kata három, Réka és Bence pedig két-két vezetőségi tagot is-

mert korábbról. Mari a négyes csoportnak csak egy tagját ismerte. (Az ismeretsé-

gek kölcsönösek.) Rajzold fel a négytagú vezetőség választás előtti ismertségi 

gráfját.” (Lásd *13+) 

A K2., K5., K6., K7. és K8. példák ismeretségekről szólnak, mégis mindnek más az 

apropója. Ha az állásinterjú vagy a diákönkormányzat nem közkedvelt az osztályban, de 

a sakk igen, akkor mindhárom példát megszövegezhetjük a sakkal kapcsolatosan. Ezen 

kívül jó, ha látnak a gyerekek egy letisztított megfogalmazású feladatot is, ahol nem 

kell kiszűrni a sok meséből a lényeges információt. A K2. feladat bár ismeretségről szól, 

a matematikai háttere kicsit eltér a másik három példától. Ezzel bemutathatjuk, hogy 

bár az ismeretség minden a négy feladatban előkerül, nem mindig ugyanaz a megoldási 

módszer. Mint majd láthatjuk a későbbi példák között szó lesz a Facebookról, ahol szin-
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tén ismeretségek kerülnek elő és ugyancsak sok megoldási módszerre, matematikai 

tudásra, meggondolásra lesz szükség. 

 

K9.  „Rajzszakkörre Anna, Betti, Csaba, Dani, Eszter és Fanni jár. Rajzoljuk le az is-

mertségi hálót, ha tudjuk, hogy: 

a) Anna és Csaba ismerősök Facebookon. Csabának még Eszter és Dani ismerősei 

a csoportból. Betti rajzszakkörös ismerősei Fanni é Eszter. Több ismeretség nincs. 

b) Betti ismeri Annát és Fannit. Eszter ismerősei Csaba és Dani, akik még egy-

másnak is ismerősei. 

c1) Betti mindenkit ismer Facebookon, Eszter csak a lányokat. Ezen kívül Csaba és 

Dani is ismeri egymást, valamint Anna és Fanni. 

c2) Betti mindenit ismer Facebookon, Eszter csak a lányokat, Csaba csak a fiúkat. 

Ezen kívül Anna és Fanni ismerik még egymást. 

d1) A lányok mind ismerősei egymásnak Facebookon, hasonlóan a fiúk is bejelöl-

ték egymást, de fiú-lány ismeretség nincs. 

d2) Minden lánynak minden fiú ismerőse Facebookon, de a lányok nem jelölték 

be egymást, és a fiúk között sincs ismeretség. 

e) Anna, Betti, Csaba, Dani, Eszter és Fanni ismerőseinek a száma rendre: 

e1)  5, 1, 4, 3, 3, 2 

e2)  5, 1, 4, 3, 3, 3 

e3)  0, 4, 1, 2, 2, 3 

e4)  4, 4, 3, 3, 2, 1 

e5)  5, 3, 3, 2, 2, 1 

e6)  5, 3, 3, 2, 1, 0 

e7)  5, 5, 3, 2, 2, 1 

e8)  5, 5, 4, 2, 2, 2 

e9)  6, 3, 2, 2, 2, 1” (Lásd *5+). 

 

A példa sok részfeladatból áll, bőven ad alkalmat a fokszámokkal kapcsolatos 

tudnivalók gyakorlására. Ezen kívül azt is érdemes meggondolni, melyik feladatnak van 

esetleg több megoldása, melyek lesznek izomorf gráfok. 
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K10.  „Az új 9.b osztályban az évnyitó után a diákok elkezdték bejelölni egymást a 

Facebookon. A hét végén Eszter büszkén mondta, hogy míg mindenkinek 14 is-

merőse van az osztályból, addig neki már 15. Péter azt állította, hogy Eszter rosz-

szul emlékszik. 

a) Bizonyítsuk be, hogy Péternek van igaza. 

Másnapra Eszter újra megszámolta, és ekkor már azt mondta, hogy mindenkinek 

15 ismerőse van. 

b) Igaza lehet-e Eszternek, ha az osztálylétszám 31? 

c) Mekkora minimális osztálylétszámnál lehet igaza Eszternek? 

d*) Igaza lehet-e Eszternek, ha az osztálylétszám 18?” (Lásd *5+) 

A d feladat már nehezebb, továbbgondolást kíván. 

A facebookos feladatok sorrendje is többféle lehet. Következhetnek olyan sor-

ban, mint a tanulmányban szerepel, de ettől el lehet térni. Ha például külön vesszük 

azokat a példákat, amelyekben valamilyen dokumentum megosztásáról van szó, mint a 

K14., K16., K18., K19., K20., K22., K25 rögtön egy másik feladatsorrendet kapunk. Ha a 

K16. példa megoldásakor kitérünk az izomorfiára, újabb feladatok kapcsolódhatnak be. 

A különböző osztályokkal vagy szakkörökkel megfogalmazott példák mentén is halad-

hatunk, vagy azon feladatok sorrendjét is követhetjük, amelyekben a bejelölésről esik 

szó. Ajánlatos tehát felmérni, az osztály mely feladatok megoldását részesíti előnyben, 

milyen az érdeklődési szintjük és ezekkel is kalkulálni a feladatok kitűzésének sorrend-

jekor. Természetesen a tanárnak kell dönteni, melyik példákat beszéljék meg a tanórák 

során, hiszen ő látja egyben, összefüggéseiben a teljes tananyagot, viszont minél, na-

gyobb, sokszínűbb, példatárunk van - lehetőleg minél több kapcsolódási ponttal - annál 

könnyebben tudunk a gyerekek számára megfelelő, ugyanakkor a tanmenetbe illő pél-

dákat találni. 

 

K11.  „Mutassunk példát olyan ismeretségi hálóra, amikor az osztálylétszám 26, és 

mindenkinek 

a) 23 

b) 24 

c) 25 ismerőse van.” (Lásd *20+) 
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K12.  „A 29 fős 9.c osztály tanulói megbeszélték, hogy kinek hány osztálytársa ismerőse 

a Facebookon. Ez alapján mindenkinek különböző számú ismerőse van. Bizonyít-

suk be, hogy valaki rosszul emlékezett az ismerősei számára.” (Lásd *20+) 

 

K13.  „A színjátszó szakkör minden tagjának 2 ismerőse van Facebookon a csoporttár-

sai közül. Tudjuk, hogy ha bárki megtudja a próba időpontját, és elküldi azt az is-

merőseinek, majd azok tovább küldik a másik ismerősüknek, és így tovább, akkor 

biztos, hogy mindenkihez eljut az üzenet. Hány fős a szakkör?” (Lásd *20+) 

 

K14.  „A 8 fős média szakkör tagjai között 6 ismeretség van Facebookon. Bizonyítsuk 

be, hogy ha valaki megoszt egy kisfilmet, és mindenki, aki látja, szintén megosztja 

azt, akkor is lesz olyan, aki nem látja a kisfilmet.” (Lásd *20]) 

 

K15.  „Mutassunk példát arra, hogy a 8 fős média szakkör tagjai között 7 ismeretség 

már elég lehet ahhoz, hogy bárkitől bárkihez el tudjon jutni egy kisfilm, esetleg a 

többiek közvetítésével. Mutassunk példát arra is, amikor 7 ismeretség van, de 

mégsem tud eljutni a kisfilm.” (Lásd *20+) 

 

K16.  „A 8 fős média szakkör tagjai mindannyian megosztották a vizsgafilmjüket 

Facebookon. Tudjuk, hogy van olyan videó, amit a szakkör minden tagja látott. 

Legalább hány ismeretség van a csoporton belül? Rajzolj le egy olyan esetet, 

amikor a lehető legkevesebb él van.” (Lásd *5+) 

Általában a rajzolós feladatoknál, ha ugyanaz is az eredmény, ez nem mindig lát-

szik rögtön, ezért az izomorfiára itt is ki lehet térni és akár ezen a vonalon elindulva a 

G3., G5., G6. és K9. feladatokat is megbeszélhetjük. 

 

K17.  „A 12 fős német csoportban a diákok sorban kidolgozzák az érettségi tételeket, 

majd elküldik egymásnak. Tudjuk, hogy a csoportban az ismeretségi gráf olyan, 

hogy ha bármelyik két diák összevész, és megszüntetik a köztük lévő ismeretsé-

get, még akkor is bárkitől bárkihez el tud jutni egy tétel. Legalább hány ismeret-
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ség van a csoporton belül? Bizonyítsuk be, hogy eggyel kevesebb ismeretség ese-

tén már nem mindenkihez jut el minden tétel.” (Lásd *20+) 

 

K18.  „A 31 fős 9.b osztálynak sikerült annyira kiépítenie a Facebook hálózatát, hogy ha 

valaki megoszt valamit, akkor az mindenkihez el tud jutni. 

a) Legalább hány ismeretség van? 

b) Bizonyítsuk be, hogy ha pont ennyi ismeretség van, akkor van olyan tanuló, 

akinek csak egy ismerőse van. 

c) Elképzelhető-e ekkora élszámnál, hogy ha egy tetszőlegesen kiválasztott tanuló 

megoszt valamit, akkor azt mindenki rögtön látja?” (Lásd *20+) 

 

K19.  „A 31 fős 9.b osztály tanulói továbbfejlesztették a Facebook hálózatot, úgy hogy, 

ha valaki letiltja egy osztálytársát, még akkor is mindenkihez eljut a megosztott 

információ. 

a) Legalább hány ismeretség van? 

b) Igazoljuk, hogy mindenkinek legalább két ismerőse van.” (Lásd *20+) 

 

K20.  „Balázs megosztotta Facebookon a római kiránduláson készült videót. A 9 fős 

olasz csoportból mindenkinek pontosan két ismerőse van a Facebookon. Aki 

meglátja közülük az új videót, szintén megosztja azt. Előfordulhat-e, hogy valaki 

nem látja a videót? Rajzoljuk le a lehetőségeket.” (Lásd *5+) 

A kérdés nagyon jó olyan szempontból, hogy megnyitja azt a lehetőséget, hogy 

diszjunkt körök uniójában is gondolkodjunk, és ne álljunk meg egy 9 pontú körnél, ha-

nem vigyük tovább a gondolatunkat 2, 3 diszjunkt körre. 

 

K21.  „A 31 fős 9.b osztály tanulói végül addig fejlesztették az ismeretség hálót, míg 

elérték, hogy mindenki ismer mindenkit. 

a) Hány ismeretség van összesen? 

b) Az osztályfőnök is regisztrált Facebookon, ezért kénytelenek voltak őt is beje-

lölni. Hány új ismeretség született?” (Lásd *20+) 
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K22.  „A 21 fős angol csoport tagjai között 140 ismeretség van Facebookon. Igaz-e 

hogy ha bárki megoszt valamit, azt mindenki látja?” (Lásd *5+) 

Megoldás: akkor lenne igaz, ha az ismeretségi háló teljes gráf lenne, tehát az élek 

száma 210 lenne. 

 

K23.  „A 21 fős angol csoportban a lányok közül mindenki ismer mindenkit a 

Facebookon. Tudjuk, hogy a köztük lévő ismeretségek száma 55. Kati is jár angol-

ra. Hány lányismerőse van a csoportból?” (Lásd *5+) 

A feladat viszonylag nehéz, ugyanakkor fejleszti az absztrakciós készséget. Érde-

mes olyan példa után feladni, ahol a gráf csúcsainak számát kell meghatározni. 

 

K24.  „Az angol csoportban az összes lány ismeri egymást, és az összes fiú is ismeri 

egymást Facebookon, de nincs fiú-lány ismeretség. Hány ismeretség van össze-

sen? Hány ismeretség kell ahhoz, hogy mindenki ismerjen mindenkit?” (Lásd 

[20]) 

 

K25.  „A 21 fős angol csoporton belül 190 facebookos ismeretség van. Biztosan telje-

sül-e, hogy mindenkihez el tud jutni a házi feladat Facebookon keresztül, ha a ta-

nárnő valakinek elküldi azt?” (Lásd *20+) 

 

K26.  „Anna a rajzszakkörön mindenkit megkérdezett, hogy hány barátjukat jelölték 

már be a szakkörről, illetve, hogy őket hányan jelölték meg. A válaszokat az 7. áb-

rában foglalta össze. Bizonyítsuk be, hogy valaki nem mondott igazat.” (Lásd *5+) 

 

 A B C D E F 

Hány embert jelölt meg? 1 0 1 0 3 1 

Hány ember jelölte meg? 1 1 2 1 1 1 

 7. ábra. Rajzszakkör tagjainak nyilatkozatai  
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A feladat az irányított gráfok megismertetésére irányuló alapfeladat, ami kihasz-

nálja, hogy a fiatalok a Facebooknak sok funkcióját használják és kicsit játékosabbá, 

fiatalosabbá tehetjük a matematika órát. 

 

K27.  Rajzold le azt a gráfot, amelynek csúcsai a csomópontok, élei a köztük lévő met-

róvonalak. (Lásd *5+) 

 

 8. ábra. A csomópontokból és a köztük lévő metróvonalakból alkotott gráf  

 

Az a gráf, amit a gyerekek megoldásként lerajzolnak (8. ábra.), hasznosítható ké-

sőbbi feladatoknál is. A példa a modellezési készséget is fejleszti.  

 

K28.  „Minden metróvonalon különböző színű pecsétet adnak a jegykezeléskor. Egy 

jegyen lehet több pecsét, de két egyforma színű nem. Össze lehet gyűjteni az ösz-

szes pecsétet egy jegyre úgy, hogy közben nem jöttünk fel a metróból?" (Lásd 

[5]) 
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A példának több megoldása is van. Érdemes lehet csoportmunkában kiadni a fel-

adatot, így a diákok közösen megbeszélhetik, ki hol szállna fel, hol szállna át, és ha egy 

csoport talált egy jó megoldást, meg lehet kérdezni, hogy van-e más lehetőség. 

Amennyiben igen, keressenek több jó megoldást a feladathoz. A csoportmunka során a 

gyerekek feloszthatják maguk között a példa megoldásához szükséges teendőket, mint 

például a gráf megrajzolása, amelynek csúcsai a metróállomások és élei a metróvona-

lak, majd a megoldási kísérletek, ellenőrzés, új megoldások keresése, prezentáció elké-

szítése stb. 

 

K29.  „Hány két csomópont között haladó metrószakaszt kell még építeni ahhoz, hogy 

bármelyik két csomópont között legyen közvetlen járat?” (Lásd *5+) 

 

K30.  „Gergő miután felszállt a metróra, azt a játékot találta ki, hogy amint ment vele 

egy kicsit, leszáll, majd egy másikra felszáll, és azzal is elmegy valameddig. Bizto-

san vége lesz egyszer ennek a játéknak?” (Lásd *5+) 

Segítség: nézzük meg, van-e olyan eset, mikor körbe-körbe utazgat. 

 

K31.  „Melyek azok a szakaszok, amelyeket ha lezárnak, akkor még mindig el tudunk 

jutni bármelyik állomásról bármelyikre?” (Lásd *5+) 

 

K32.  „Mutass négy különböző eljutási lehetőséget a Kálvin tértől Újpest-Központig. 

a) Van-e 2 olyan út, amelyeknek nincs közös megállója? 

b) Ha az Astoriát lezárják, akkor van-e 2 ilyen út? 

c) Minimum hány állomást kell ahhoz lezárni, hogy ne lehessen eljutni a Kálvin 

tértől Újpest-Központig?” (Lásd *5+) 

A fogalmak használatára a feladat megoldása során vigyázni kell, mert a minden-

napi életben használt út szó eltérhet a gráfelméletben használttól. A példa kapcsán a 

séta fogalma is bevezethető. A feladatot érdemes lehet úgy feladni, hogy a diákok nem 

látják egyszerre az összes kérdést, hanem csak az után látják meg a következőt, ha az 

előzőt jól válaszolták meg. Ezt borítékok segítségével, harmonika-szerűen lehajtogatott 

lapokkal vagy informatikai eszközökkel könnyen megoldhatjuk. 
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K33.  „Új tarifát vezetnek be a metróvonalakon. Eszerint annyiszor 30 Ft-ot kell fizet-

nünk, ahány állomást érintünk. Minimum mennyibe kerül eljutni 

a) a Gyöngyösi utcától a Ferenc körútig? 

b) az Árpád hídtól a Ferenc körútig?” (Lásd *5+) 

Segítség: keressünk gazdaságos útvonalakat, akár több átszállással is. 

Az élsúlyozott gráfokról mesélhetünk a feladat kapcsán a diákoknak. Azért csak 

mese, mert a középiskolás szintet a kérdés meghaladja, mégis érdekes lehet számukra, 

hiszen ez egy mindennapi, megoldásra váró probléma például egyes nagy cégeknél. 

 

K34.  „A Lehel téren betörtek egy bankba. A rendőrök üldözőbe vették a bankrablót, 

aki a metróba menekült. Úgy próbálta megtéveszteni a rendőröket, hogy né-

hányszor átszállt, és másik metróval folytatta az útját. Ha egy metrószakaszon 

már utazott a rabló, akkor azt már figyelik a rendőrök, így nem tud újra azon 

utazni. Amíg tudott, lent maradt a metróban. Amikor már nem volt más lehető-

sége, kijött a metróból. A rendőrök már a kijáratnál várták. Hol kapták el a bank-

rablót?” (Lásd *5+) 

A példa tipikusan használható csoportmunkában társasjátékként is. A társasjáté-

kot elképzelhetjük oly módon, hogy minden csoportnak lesz egy metrótérképe, ez a 

tábla. A diákok közül minden csoport választ egy bankrablót, a többiek a rendőrök, akik 

a metróvonalakat figyelik és elkapják a rablót a kijáratnál. Ha elkapták, szerepcsere 

következik, és új bankrablót választanak maguk közül. Az a nyertes, akit legkésőbb 

kapnak el, legtovább tud menekülni. Egy játékos órán, csoportmunka formájában akár 

többféle feladatot összeszedhetünk emellé. Például a feladat megszövegezésébe bele-

véve Poirot magándetektív személyét, aki segíti a rendőrök nyomozását, így csatlakoz-

va a többek között a K3. és a K4. feladatokhoz. 

A feladatot tovább gondolhatjuk attól függően, hogy párhuzamos élek megenge-

dettek-e avagy nem, viszont ezt érdemes a játék előtt tisztázni, hogy ne legyen belőle 

veszekedés. 



 35 

Az Euler-sétával, Euler-körrel kapcsolatos feladatok szerepelnek a középiskolai 

tankönyvekben (például *4+–ben), és a diákok szeretni szokták, általában érdekesnek 

találják ezeket a példákat. Sajnos az időkeret szűkös, ami a gráfok témakörére jut, ezért 

szakkörökön, délutáni foglalkozásokon is érdemes plusz időt szakítani az Euler-sétára, 

Euler-körre, mert a gyerekek valószínűleg érdeklődve fogják fogadni és lelkesen fogják 

megoldani a példákat. 
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3. Többféle megfogalmazású feladatok 

 

GK1.  a) Bizonyítsd be, hogy ha egy 6 csúcsú teljes gráf éleit piros és kék színekkel szí-

nezzük, akkor a gráfban biztosan lesz egyszínű kék vagy piros háromszög. 

b) Mutassuk meg, hogy hat egész szám közül mindig ki tudunk választani hármat, 

melyek páronként relatív prímek vagy páronként nem relatív prímek. 

c) Az 1; 2; 3; 4; 5 számokat két osztályba rendezve megoldható-e valamelyik osz-

tályban az  x y z , ha x y ? 

d) Hat fős társaság esetén mindig elmondható, hogy van három ember, akire 

igaz, hogy mindenki ismer mindenkit vagy van három ember, akikre az igaz, hogy 

senki nem ismer senkit. Az ismeretségek kölcsönösek. 

e) Bizonyítsd be, hogy (3,3) 6R . 

A feladathoz nem csak két megfogalmazást adtam, hogy lássuk mennyire szép és 

változatos a matematika. Bár látszólag különbözőek a feladatok, mégis ugyanaz a ma-

tematikai hátterük. A példát bármelyik megszövegezéssel adjuk is fel, tovább lehet 

fűzni, lehet feltenni elgondolkodtató kérdéseket hozzá, lehet nehezíteni rajta. Megkér-

dezhetjük, hogy ez 7 fős társaságra is igaz-e, majd gondoljuk meg 5 fős társaság esetén. 

De követheti többek között a GK2. feladat is a példát. A d, feladatban ismeretség kerül 

elő, ami már rengeteg korábbi feladatban szerepelt, így azokhoz a feladatokhoz is kap-

csolhatjuk. 

Bizonyítás: A feladat megoldásához készítettem el a 9. ábrát és az első megszö-

vegezést fogom használni. 

Válasszunk ki egy tetszőleges csúcsot. Ebből biztosan 5 él fog kiindulni, ugyanis 

teljes gráfról van szó. Két színnel színezünk, így legalább 3 ugyanolyan színű lesz az 5 

élből. 3 Tegyük fel, hogy 3 piros és 2 kék él indul ki. Ha a piros élek végpontjai között fut 

piros él, akkor találtunk egy piros háromszöget. Ha viszont nincsen közöttük piros él, 

                                                             
3 A skatulya elv alapján. 
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akkor kékeknek kell köztük lenni, így ők fognak háromszöget alkotni és találtunk egy 

kék háromszöget. 

 

 

 9. ábra. A 6 csúcsú teljes gráfban biztosan lesz egyszínű háromszög.   

 

A GK1. feladat után sorra következhetnek a GK2., GK3., GK4., GK5., GK6. példák, 

de akár ki is lehet hagyni a sorból feladatokat vagy rögtön a facebookos megfogalma-

zású példákra ugrani. A GK6. feladat után pedig átevezhetünk a fokszámok kapcsán 

például a G1., G7., G8. vagy K9. példákra is, míg a G9. feladat után akár a G10. és G11. 

példák is következhetnek. Vagy a K9. feladat után rátérhetünk a K10. és többi 

facebookos példára. Látszik, hogy elég szabadon kalandozhatunk a feladatok között, 

érdemes lehet ezekből a feladatokból is felépíteni egy feladatsor-láncot, ha kitaláltunk 

egy elképzelést arra, hogy nagy vonalakban melyik irányába szeretnénk terelgetni a 

gyerekek gondolkodását. 

 

GK2. a) Bizonyítsd be, hogy ha nK  éleit 3 színnel színezzük, 17n , akkor biztosan lesz 

a gráfban egyszínű háromszög.  

b) Bizonyítsd be, hogy egy 17 pontú három színű teljes gráfban biztosan van egy-

színű háromszög. 

c) Az 1; 2; 3 … 15; 16 számokat három osztályba rendezve megoldható-e valame-

lyik osztályban az  x y z , ha x y ? 
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d) 17 focista egymással úgy kommunikál, hogy bármely két játékos közös nyelven 

beszél és összesen három nyelvet használnak. Bizonyítsd be, hogy van 3 futballjá-

tékos, akik páronként ugyanazt a nyelvet beszélik.  

e) Bizonyítsd be, hogy (3,3,3) 17R . 

Segítség: Válasszunk ki egy tetszőleges csúcsot és nézzük meg, hány él indul belő-

le, és azok milyen színűek. 

A megoldáshoz érdemes felhasználni az előző, GK1. feladat eredményét, misze-

rint 6 csúcsú teljes gráfot két színnel színezve biztosan találunk egyszínű háromszöget. 

Az előző példa eredménye itt már problémamegoldási eszköz. A feladat megoldásában 

használjuk a skatulya elvet is.  

A feladat megoldása több lépéses okoskodást igényel. Segíthetünk a diákoknak 

szóban, de ha egyénileg gondolkodnak, akkor borítékokba tehetünk bizonyos kulcssza-

vakat és sorban kinyitogatva a borítékokat, saját tempójuk szerint haladhatnak. 

Ugyanezen az alapon működik, ha papírlapra írjuk fel a segítő gondolatokat és harmo-

nikaszerűen hajtogatjuk fel, így mindig csak egy-egy kulcsfogalmat látnak a kihajtogatás 

során, majd legvégül egyben láthatják a megoldás menetét. 

 

GK3.  a) „Az összefüggő G gráf csúcsait piros és kék színnel kiszíneztük. (Mindkét színt 

használtuk.) G éleit a következőképpen színezzük: ha az él két végpontja azonos 

színű, akkor az él is ugyanazt a színt kapja, ellenkező esetben feketére színezzük. 

Bizonyítsd be, hogy a gráfnak van fekete éle. „(Lásd *1+, 390. old.) 

b) Egy társaságban legalább egy hölgy és egy férfi van, és bárkit meg lehet ismer-

ni bemutatásokon keresztül. Bizonyítsd be, hogy van olyan férfi, aki ismer höl-

gyet. 

 

GK4.  a) „Bizonyítsd be, hogy ha egy összefüggő gráfnak van olyan éle, amelyet a gráf-

ból elhagyva megszűnik összefüggőnek lenni, akkor ez az él nem lehet kör éle.” 4 

(Lásd *9+) 

                                                             
4
 Hídél: az olyan éleket, melyek elhagyásával a gráf megszűnik összefüggőnek lenni, hídéleknek nevez-

zük. 
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b) Egy társaságban nem ismer mindenki mindenkit. Ismerkedés bemutatás alap-

ján lehetséges. Asztalhoz úgy ül a társaság, hogy az asztalszomszédok ismerik 

egymást és nem maradhat üres hely. Szerencsére előbb-utóbb mindenki min-

denkivel össze tud ismerkedni. Van két ember, akik ismerősök. Bizonyítsd be, 

hogy ha ők nem lennének ismerősök, akkor nem lenne igaz, hogy idővel minden-

ki mindenkit megismerhet, akkor ezt a két embert (további bemutatások nélkül) 

nem tudjuk egymás mellé ültetni. 

Segítség: a feltételekkel tisztában lenni. Tudni kell, mi a hídél és azt, hogy a hídél 

egy kör éle. 

Bizonyítás: indirekt módon történik. Tegyük fel, hogy a hídél egy kör éle, de kör 

élét elhagyva az összefüggőség nem szűnik meg. Ez pedig ellentmondás. 

 

GK5.  a) „Bizonyítsd be, hogy ha egy összefüggő gráfban nincs kör, amely e élt tartal-

mazná, akkor e él hídél.” (Lásd *9+) 

b) Bizonyítsd be, hogy ha van két ember, akik ismerik egymást, de nem tudjuk 

egymás mellé ültetni őket egy asztalnál, akkor, ha ők nem ismernék egymást, ak-

kor nem tudna mindenki mindenkivel megismerkedni. 

Segítség: indirekt módon kezdjük a meggondolást. Tegyük fel, hogy nincs olyan 

kör G gráfban, amely e élt tartalmazná és ezt elhagyva is összefüggő marad a gráf, e élt 

egyetlen G-beli kör sem tartalmazza. 

Bizonyítás: a segítségként megadott gondolatot folytatjuk. A kör végpontjaiból 

egymásba el lehet jutni később is, hisz összefüggő marad a gráf, de akkor az eredetiben 

körnek kellett lennie e éllel. Ez pedig ellentmondás. 

A példa nagyon hasonló a GK4. feladathoz, csak a másik irányt vizsgáljuk, más a 

bizonyítandó. Ezzel tovább lehet gondolni a GK4. feladatot. Azoknak a gyerekeknek, 

akik könnyedén megértik a gráfok témakörét és a különböző logikai kapcsolatokat is-

merik, továbbá a bizonyítások sem okoznak gondot, rögtön a GK4. feladat után fel le-

het adni. 
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GK6. a) „Bizonyítsd be, hogy ha egy összefüggő, egyszerű gráf minden csúcsa másod-

fokú, akkor a gráf kör.” (Lásd *1+, 390. old.) 

b) Bizonyítsd be, hogy ha egy társaságban mindenki két másik embert ismer és 

bemutatások során mindenki mindenkivel meg tudna ismerkedni, akkor az egész 

társaságot le lehetne ültetni egy asztal köré úgy, hogy mindenki ismeri mindkét 

szomszédját és nem marad ki üres hely. 

A GK6. példát a GK5. feladat előtt is fel lehet adni, illetve a GK5. példát kihagyva 

is feladható. 

 

GK7.  a) „Bizonyítsd be, hogy ha 2n  csúcsú egyszerű gráf minden csúcsának foka n , 

akkor a gráf bármelyik csúcsából bármelyik másikba létezik legfeljebb 2  hosszú 

út.” (Lásd *9+) 

b) 2n  tudós levelezik egymással az alábbi szabályokat követve: 

 minden levél 1 nap alatt ér el a címzetthez, 

 mindenki az összes ismerősének továbbítja a levelet, 

 mindenki n  tudóst ismer. 

Bizonyítsd be, hogy minden levél 2  nap alatt mindenkihez eljut. 

A példát a K3. és K4. feladattal egy csokorban fel lehet adni, mivel a feladatok 

szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Akár mindhárom feladatot meg lehet fogalmazni 

Poirot egy-egy megbízásaként. 
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Kitekintés 

 

Célkitűzésem az volt, hogy a dolgozat hasznos legyen diák, tanárjelölt és tanár 

számára, ha olyan érdekes és szép problémákkal akar foglalkozni, amelyek a gráfelmé-

let segítségével – szemléletesen is – megoldhatók. 

Az objektív ellenőrzés elengedhetetlen, ezért nagyon jó alkalom lehet a gráfokkal 

kapcsolatos példákat megbeszélésére a tanítási gyakorlat, ugyanakkor szélesebb kör-

ben is tesztelhetjük a példákat. Gondolok itt a csoporttársakra, magántanítványokra, 

iskolai tanórán résztvevő diákokra, szakköri résztvevőkre, középiskolai és egyetemi 

tanárokra. A középiskolai tanároktól megkérdezhetjük például, hogyan, mikor kerül elő 

a gráfelmélet a matematika órákon, milyen feladatokat vesznek át.  A diákok vélemé-

nyét is ki lehetne kérni, mennyire szerették meg ezt a témakört, milyen típusú felada-

tok tetszettek nekik, foglalkoznának-e például szakkörön a gráfokkal. Esetleg be lehet-

ne vinni több iskolába ugyanazokat a példákat és megnézni, kiket mennyire kötöttek le 

a feladatok, mennyire keltettük fel a diákok érdeklődését a gráfok iránt, illetve ők mi-

lyen megfogalmazásokat adnánk egy-egy feladathoz. 

Érdekes lenne további kutatásokat végezni a témával kapcsolatosan. Remélem, a 

későbbiekben még magam is tudok majd a témakörrel foglalkozni, esetleg a vázolt 

szempontok alapján. Az biztos, hogy továbbra is gyűjteni fogom a különböző megfo-

galmazású, frappáns, szemléletes példákat, amiket a feladatsor-láncaimhoz fűzök 

majd, természetesen eközben folyamatosan figyelve a korábbi példákat. 
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EREDETISÉGNYILATKOZAT 

Tanári mesterszakos szakdolgozat tanulmány részéhez 
(Kitöltés után a tanulmány részét képezi.) 

 
 
A hallgató neve: Ivancsó Veronika 
A hallgató EHA-kódja: IVVPAAT.ELTE 
A tanulmány címe: Gráfokkal megoldható példák az iskolai tananyagban 
 
Az ELTE tanári mesterszakos hallgatójaként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és 
aláírásommal igazolom, hogy a szakdolgozat részét képező tanulmányom saját, önálló szellemi 
munkám, az abban hivatkozott, nyomtatott és elektronikus szakirodalom felhasználása a szer-
zői jogok általános szabályinak megfelelően történt. 
 
Tudomásul veszem, hogy szakdolgozat esetén plágiumnak számít: 
– a szószerinti idézet közlése idézőjel és hivatkozás megjelölése nélkül; 
– a tartalmi idézet hivatkozás megjelölése nélkül; 
– más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése. 
 
Alulírott kijelentem, hogy a plágium fogalmát megismertem, és tudomásul veszem, hogy plági-
um esetén tanulmányom visszautasításra kerül, és ilyen esetben fegyelmi eljárás indítható. 
 
 
Budapest, 2013. április 8. 
 
 
 
 
  ..........................................................  
 aláírás 
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SZAKDOLGOZATI KONZULTÁCIÓ IGAZOLÓLAPJA 

Tanári mesterszakos hallgatók szakdolgozatának tanulmány részéhez 
(Kitöltés után a tanulmány részét képezi.) 

 
 
A hallgató neve: Ivancsó Veronika 
A hallgató EHA-kódja: IVVPAAT.ELTE  
A tanulmány címe: Gráfokkal megoldható példák az iskolai tananyagban 
A témavezető neve: Vásárhelyi Éva 
 

a konzultáció 
időpontja 

a konzultáció témája, megjegyzések, javaslatok 
a témavezető 

aláírása 

2012. 09. 27. A téma rögzítése, források  

2012. 10. 25. A téma az iskolai tananyagban (NAT, Kerettanterv)  

2012. 11. 08.  A téma a tankönyvekben  

2013.02. 08. Új utak, ötletek keresése  

2013. 03. 07. Tanuláspszichológiai, pedagógiai szempontok  

2013.04. 08. Formai és tartalmi követelmények egysége  

 
A tanulmány benyújtásához hozzájárulok. 
 
Budapest, 2013. április 8. 
 
 
 
 
  ..........................................................  
 a témavezető aláírása 

 


